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REMS Notsikkemaskine forsats Notsikkemaskine forsats

Tysk kvalitetsprodukt

Robust, kompakt notsikkemaskine forsats med 
oliehydraulisk fremføring til påføring af noter på rør til 
rørkoblingssystemer. Til installation, sprinkleranlæg, 
boilerrum, industri og minedrift. Til byggeplads og  
værksted.
Stålrør DN 25 – 300
 1 – 12"
 s ≤ 7,2 mm
Rustfrie stålrør, kobber-, aluminium-, PVC rør.

Rustfrie stålrør, kobber-, aluminium-, PVC rør.  
Fremføring af trykrullen med oliehydraulisk  
trykcylinder.

Konstruktionsmåde
Kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Robust, stærkt metalhus. Nem hånd-
tering, nem at bære – kun 26 kg. Oliehydraulisk trykcylinder med kraftfuld frem-
føring af trykrullen. Tryk påføres ved hjælp af hånd-hydraulikpumpe. Individuelt 
indstilleligt notdybdeanslag med finindstilling til automatisk begrænsning af 
notdybden.

Notruller
De gennemprøvede REMS notruller med optimalt afstemte diameterforhold til  
trykrulle/modtrykrulle garanterer en sikker drejning af røret da rullerne holder 
fast – med resultat – præcise noter. Notruller i sejthærdet, specialhærdet stål 
sikrer ekstra lang levetid. 3 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) til det sam-
lede arbejdsområde DN 25 – 300, 1 – 12", let at udskifte. Notruller Cu (trykrulle, 
modtryk rulle)  
til kobberrør 54 – 159 mm. Notruller INOX (trykrulle i rustfrit stål, modtryksrulle  
i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål, forniklet) til stålrør i rustfrit stål 1 – 1½", 
2 – 6" og 8 – 12". Notruller til aluminium, PVC-rør på forespørgsel.

Drift
Kun en notsikkeforsats til REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, 
REMS Tornado og REMS Magnum. Hurtig, nem montering. Notsikkemaskine 
forsatsens 3-fladede indgrebstappe sørger for sikker opspænding og optimal 
kraftoverførsel. Notsikkemaskine forsats til andre fabrikater – alt efter maskiner-
nes udformning – på forespørgsel.

Leveringen omfatter
REMS notsikkemaskine forsats. Notsikkemaskine forsats til påføring af noter  
på rør til rørkoblingssystemer DN 25 – 300, 1 – 12". Notsikkemaskine forsats, 
hånd- hydraulikpumpe. Integreret indstilleskive til automatisk notdybdeanslag. 
1 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) 2 – 6", unbrakonøgle. Til REMS Amigo, 
REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado og REMS Magnum eller 
til gevindskæremaskiner af andre fabrikater. I karton.
Beskrivelse passer til Art.-nr.
REMS notsikkemaskine forsats REMS Amigo/Amigo 2 

Compact1) 

REMS Amigo 21) 
REMS Tornado2) 
REMS Magnum2) 347000 R

Notsikkemaskine forsats R 300 Ridgid 300 347001 R
1) Udrustningssæt Amigo/Amigo 2/Amigo 2 Compact (art.nr. 347007) nødvendigt. 
 Kan bruges til notsikkeforsatser fra produktion 2014.
2) Kan kun bruges til udførelser T til notsikning indtil DN 200, 8".
Notsikkemaskine forsatse til andre fabrikater på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse Art.-nr.
Notruller 1 – 1½", par , til stålrør 347030
Notruller INOX 1 – 1½", par , til rustfrie stålrør 347053
Notruller 2 – 6", par , til stålrør 347035
Notruller INOX 2 – 6", par , til rustfrie stålrør 347046
Notruller 8 – 12", par , til stålrør 347040
Notruller INOX 8 – 12", par , til rustfrie stålrør 347047
Notruller Cu 54 – 159, par,  til kobberrør 347034
Udrustningssæt Amigo / Amigo 2 / Amigo 2 Compact / 
Amigo 22 V 347007 R
REMS Herkules  materialestøtte, se side 107.


